
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 20 mai 2013, ora 13.30 

 
 
 

 
 

 

 
 

Şedinţa a început la ora 13,40. 
Lucrările au fost conduse de domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnul Viorel Hrebenciuc, domnul Miron Tudor Mitrea şi 

domnul Ioan Oltean – vicepreşedinţi, domnul Eugen Nicolicea, domnul Cristian 
Buican şi domnul Cătălin-Daniel Fenechiu – secretari, domnul Mircea-Gheorghe 
Drăghici – chestor, domnul Marian Neacşu – Grupul parlamentar al PSD, domnul 
Andrei Dominic Gerea – Grupul parlamentar al PNL, domnul Adrian-Nicolae 
Diaconu – Grupul parlamentar al PP-DD, domnul Mate Andras-Levente – Grupul 
parlamentar al UDMR, domnul Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale, domnul Liviu-Bogdan Ciucă – Grupul parlamentar al PC, şi 
domnul Cristian Adrian Panciu - Secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

  
Invitaţi: doamna Cristina Crişu – Departamentul pentru relaţia cu 

Parlamentul, domnul George Ionuţ Dumitrică – secretar-general adjunct, domnul 
Georgică Tobă şi domnul Gabriel Stecoza – Departamentul Secretariatului Tehnic, 
doamna Adriana Simion şi domnul Gheorghe Popescu – Direcţia pentru organizarea 
lucrărilor în plen, doamna Laura Nicoleta Riteş – Direcţia procedură legislativă, 
sinteze şi evaluări, domnul Constantin Bantaş - Serviciul pentru lucrări în comisii, 
domnul Andrei Mocearov – Departamentul de studii parlamentare şi drept comunitar, 
doamna Gabriela Enea şi domnul Adrian Suciu – Direcţia pentru relaţii publice şi 
protocol, doamna Andreea Cleras – Direcţia generală pentru relaţii externe, domnul 
Nicolae Comănescu – Cancelarie Preşedinte, domnul Victor-Viorel Coman – director 
general la Cabinet Secretar general, şi doamna Monica Dumitrache – director la 
Grupul parlamentar al PSD. 

 
În urma dezbaterii şi aprobării ordinii de zi a şedinţei, la punctele înscrise pe 

aceasta au fost adoptate următoarele decizii: 
 
 
 

       1. Scrisoare din partea domnului Traian Băsescu, Preşedintele României, 
referitoare la proiectul de Lege privind revizuirea Constituţiei României, trimis 
în 22.06.2011  
- pe Ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților 
 

       2. Ordinea de zi pentru şedinţa Camerei Deputaţilor  
- aprobată, cu modificări 
 

       3. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  
- aprobat, cu modificări 



       4. Notă cu privire la iniţiativele înregistrate la Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor  
- aprobată;la pct IIB nu s-a aprobat procedura de urgenţă 
 

       5. Notă privind proiecte de acte legislative şi documente consultative primite de la 
Comisia Europeană între 9.05.2013 - 16.05.2013  
- aprobată 
 

       6. Notă privind documentele emise de Comisia pentru afaceri europene în urma 
examinării COM(2012)777,COM(2013)155,COM(2013)162,COM(2013)174  
- aprobată 
 

       7. Solicitare din partea Comisiei pentru afaceri europene referitoare la sesizarea 
grupurilor politice parlamentare să examineze iniţiativa legislativă privind 
Pregătirea pentru alegerile europene din 2014: consolidarea în continuare a 
desfăşurării eficiente şi democratice a alegerilor COM (2013) 126 
- aprobată, se trimite liderilor grupurilor parlamentare 
 

       8. Scrisoare din partea domnului deputat Liviu-Bogdan Ciucă, liderul Grupului 
parlamentar PC, referitoare la modificări în componenţa Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
- la plen 
 

       9. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitor la 
scrisoarea domnului Tudorel Andrei, preşedintele Institutului Naţional de 
Statistică, privind nominalizarea a doi reprezentanţi ai Camerei Deputaţilor 
pentru a face parte din Consiliul Statistic Naţional 
- se trimite liderilor grupurilor parlamentare 
 

     10. Demisia domnului deputat Gabriel Andronache din Partidul Democrat Liberal 
şi din Grupul parlamentar PDL începând cu data de 15.05.2013 
- la plen 
 

     11. Scrisoare din partea domnului Dragoş Iliescu, preşedintele Consiliului 
Legislativ referitoare la Decizia Curţii Constituţionale nr. 196 din 4 aprilie 2013 
privind neconstituţionalitatea dispoziţiilor art.55 alin.(4) şi (9) din Legea nr. 
317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

     12. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 
 

  Memorandum intern privind semnarea "Parteneriatului în beneficiul 
copiilor" de către Camera Deputaţilor şi Reprezentanţa UNICEF în 
România  

- aprobat 
 



  Memorandum intern privind oportunitatea participării la cea de-a 18-a 
ediţie a reuniunii internaţionale Mic dejun cu rugăciune - Internaţional 
Berlin Gathering (Berlin, Republica Federală Germania, 6 - 8 iunie 2013) 
şi la reuniunea internaţională Mic dejun naţional cu rugăciune (Marea 
Britanie, Londra, 24 - 25 iunie 2013)  

- amânat 
 

  Memorandum intern privind oportunitatea participării la cea de-a 47-a 
reuniune anuală internaţională a ICANN (Durban,Africa de Sud, 14 - 18 
iulie 2013)  

- nu a fost aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la cea de-a zecea reuniune a 
Grupului de lucru privind instituţionalizarea dimensiunii parlamentare a 
Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) şi la 
Conferinţa Preşedinţilor de parlamente din statele participante la SEECP 
(Ohrid, Republica Macedonia, 26 - 28 mai 2013). – Participă doamna 
deputat  Gabriela - Maria Podaşcă (PSD) şi domnul consilier Mario Ruse 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind vizita la Viena a domnului deputat Borbely 
Laszlo, preşedintele Comisiei pentru politică externă a Camerei 
Deputaţilor (Viena, 3 iunie 2013)  

- aprobat 
 

  Informare privind participarea la prima Reuniune Intersesională a 
Femeilor Parlamentare ale Adunării Parlamentare a Francofoniei 
(Dakar-Senegal-Africa, 25-26 aprilie 2013)  

- aprobată 
 

     13. Informare din partea Grupului parlamentar al Partidului Poporului-Dan 
Diaconescu privind demisia din funcţia de Secretar al Biroului Permanent a 
domnului deputat Fenechiu Cătălin Daniel 
- la plen 
 

     14. Pentru INFORMARE: 
 

  Buletin Legislativ European, săptămâna 06-12 mai 2013, nr.18/2013  
- s-a luat act 
 

 


